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Метою магістерської роботи є теоретичне обгрунтування та розроблення

методичних  рекомендацій  щодо  напрямків  підвищення

конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств.

Відповідно до зазначеної мети в магістерській роботі було поставлено та

вирішено такі завдання:

– розкрито сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства»;
– запропоновано методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності

підприємства;
– визначено роль фактора якості у забезпеченні конкурентоспроможності

підприємства;
– досліджено аналіз сучасного стану вагонобудівної галузі України;
– визначено проблеми та перспективи розвитку ринку вагонів країн СНД

і Балтії;
– проведено  комплексну  оцінку  рівня  конкурентоспроможності

вагонобудівних підприємств;
– розглянуто  світовий  досвід  формування  організаційно-економічного

механізму управління конкурентоспроможністю підприємства;
– запропоновано  організаційно-економічний  механізм  управління

конкурентоспроможністю вагонобудівних підприємств;
– впроваджено  алгоритм  реалізації  системи  управління  якістю

продукції як основа підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних

підприємств.           
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